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Bubur Kampiun, Salah Satu Takjil Khas Minang yang banyak Dicari
Jumat, 17 Mei 2019 12:11 WIB

Kinciakincia.com, Media Online Ekonomi dan Promosi Bisnis - UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) - Saat tiba waktunya berbuka
puasa, takjil merupakan salah satu menu yang wajib hadir di meja makan. Takjil yang sebagian besar bercita rasa manis dipercaya
dapat membangkitkan tenaga yang terkuras selama berpuasa.

Di Indonesia sendiri, terdapat beraneka macam takjil yang selalu hadir saat bulan Ramadhan. Salah satunya adalah bubur kampiun
yang menjadi salah satu takjil populer nan legendaris di Sumatera Barat. Meski merupakan makanan khas Minang, namun bubur
kampiun banyak ditemukan di kota besar lainnya seperti Ibu Kota Jakarta.

Bubur kampiun sendiri merupakan salah satu kudapan tradisional yang hingga kini masih memiliki banyak peminat. Sudah ada sejak
tahun 60an, konon bubur unik kaya rasa ini tercipta dari sebuah kejadian yang tidak disengaja, lho.

Pada zaman dahulu, di daerah Bukittinggi, Sumatera Barat, diadakan sebuah kompetisi sajian bubur yang dapat diikuti oleh seluruh
masyarakat di sana. Pada saat lomba tengah berlangsung, ada seorang peserta yang terlambat hingga tidak sempat menyajikan
bubur kreasinya.

Ia pun akhirnya mengkombinasikan sisa bubur dagangannya dalam satu sajian. Tak disangka, ternyata bubur yang terdiri dari
berbagai macam jenis bubur tersebut malah menjadi pemenang lomba sehingga dinamakan dengan bubur kampiun atau champion
yang artinya adalah bubur pemenang.

Seperti takjil Ramadhan khas Indonesia lainnya, bubur kampiun memiliki cita rasa manis berpadu gurih yang mendominasi. Namun,
ada satu hal unik yang pasti tak akan ditemukan dalam sajian takjil lainnya, yaitu adanya perpaduan berbagai macam bubur
tradisional yang tersaji dalam satu porsi bubur kampiun.

Dalam satu porsi bubur kampiun, terdapat sedikitnya lima macam bubur manis dan gurih yang berpadu menjadi satu. Ada bubur
sumsum bercita rasa gurih, bubur conde atau bubur candil, kolak pisang atau ubi, bubur ketan hitam, dan bubur kacang hijau.

Selain campuran di atas, beberapa daerah di Sumatera Barat juga memiliki variasi bubur kampiun lainnya yang tak kalah lezat.
Seperti menambahkan lupis ketan, ketan putih, bubur mutiara, atau menambahkan srikaya yaitu sejenis kudapan manis yang terbuat
dari campuran santan, gula merah, dan telur kocok yang dikukus.
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